Sveriges kanske hetaste miljöteknikföretag söker
Quality Assurance Technician med placering i
Sibbhult
Swedish Stirling AB är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008 för att vidareutveckla
stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Bolagets produkt –
PWR BLOK – är en unik egenutvecklad lösning för att återvinna energi ur industriella rest- och
fackelgaser och omvandla dessa till 100 % koldioxidneutral elektricitet med hög eﬀektivitet. PWR BLOK
introducerades 2017 och är, enligt det oberoende certiﬁeringsföretaget Lloyd’s Register, det billigaste
sättet att producera elektricitet som existerar idag, och ger större CO₂-besparingar per investerad krona
än något annat energislag. Swedish Stirling AB är ett publikt bolag i Sverige sedan november 2016, och
sedan november 2020 noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Bolaget har ca 70
anställda i Göteborg, Sibbhult och i Sydafrika.
Under 2021 skrev Swedish Stirling avtal med Glencore, ett av världens största råvaruföretag, om
installation av en energiomvandlingsanläggning med PWR BLOK på 10 MW i Sydafrika. Projektet, som
är en del i Glencores ambition att uppnå nettonollutsläpp 2050, har också fått stor uppmärkshet från
den globala metallindustrin. Bolaget har sedan tidigare en testpilot med PWR BLOK installerad och i
drift vid Samancor Chromes smältverk TC Smelter och avsiktsförklaringar med ﬂera aktörer inom den
sydafrikanska ferrokromindustrin på ytterligare anläggningar om totalt ca 86 MW. Swedish Stirling har
även tecknat en avsiktsförklaring med tyska SMS group om att inleda pilotprojekt för energiåtervinning
med PWR BLOK i Europa.
Vad vi erbjuder
Hos Swedish Stirling kommer du att arbeta bland erfarna kollegor i en snabbt växande miljö. Företaget
går nu från prototypverksamhet och förserieproduktion till fullskalig industriell serieproduktion, med de
utmaningar och möjligheter som det innebär. Här får du möjlighet att lära dig nya spännande uppgifter
och med ständig personlig och professionell tillväxt. Om du är en person som söker en möjlighet att
bidra till att utveckla ett växande miljöteknikföretag så är detta platsen för dig!

Quality Assurance Technician – Swedish Stirling AB
Vi behöver förstärka vår kvalitetsavdelning och söker nu dig som har tidigare erfarenheter ifrån
kvalitetsarbete med huvudsaklig syssla enligt nedan.
Uppgifter och ansvarsområden
- Utveckla företagets avvikelseprocess och säkerställa att den hanteras eﬀektivt.
- Utveckla och eﬀektivisera arbetssätt inom funktionen tillsammans med kollegorna.
- Säkerställa kvalitet i alla led och driva förbättringsarbeten tillsammans med kollegorna inom kvalitet,
inköp, produktion och produktutveckling.
- Leda problemlösningen då ett kundrelaterat eller internt identiﬁerad kvalitetsproblem uppstått.
- Hantera mottagningskontroll och säkerställa kvalitet till produktion med stöd av inköp och
produktutveckling.
- Kommunicera avvikelserapporter med leverantör eller kund.
- Utbilda medarbetare i produkt- och processkvalitet.
- Aktivt deltaga i projekt för ändringar i produkter och säkra att kvaliteten byggs in i produkt och
process.
Din bakgrund
- Du har en akademisk utbildning inom relevant område och/eller 3 års arbetslivserfarenhet av
liknande tjänst.
- Professionell, punktlig och en god kommunikatör muntligt och skriftligt både på svenska och
engelska.
- Strukturerad och analytisk problemlösare med erfarenhet från någon av de kända
problemlösningsprocesserna.
- Du ska vara initiativrik, självständig och van vid att ha kontaktytor både internt och externt.
- Du är ﬂexibel, resultatinriktad, strukturerad och ha en god analytisk förmåga.
- Du har B-körkort.
- God datorvana.
Vi lägger stor vikt vid din förmåga att fungera i gruppen med lagets bästa som mål.

Tjänsten är en tillsvidareanställning och placeringsort är Sibbhult
Vid frågor kontakta COO Fredrik Abrahamsson, fredirk.abrahamsson@swedishstirling.com
Ansökningar skickas till applications@swedishstirling.com.

